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Abstract
This study is aimed to test the internal efficiency of SET50 Index Options market and focus on the
difference between SET50 Index Call Options pricing relationship and SET50 Index Put Options pricing
relationship using the conditions of Call & Put Spreads and Call & Put Butterfly Spreads. Over the sample period
from October 29, 2012 through March 30, 2016, although the mispricing and arbitrage opportunities for SET50
Index Options are observed under the case of no transaction costs, there are not much opportunities, less than
11 percent. Even with modest transaction costs, including exchange fees, brokerage commissions, and
opportunity cost of initial margin deposit, the frequency of arbitrage opportunities drops to less than 5 percent.
Using bid and ask prices rather than closing prices, the arbitrageurs can earn riskless profit with SET50 Index
Put Options trading only. With the existence of arbitrage opportunities, Put Spread generates more profit than
Call Spread, but the mean sizes of violations for Call & Put Butterfly Spreads are not statistically different. Taking
all transaction costs (exchange fees, brokerage commissions, interest on initial margin deposit, and bid-ask
spread) into account, arbitrage opportunities in every case are almost eliminated. The SET50 Index Options
market is therefore efficient. The result would boost the investors’ confidence to invest in options market.
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บทคัดย่ อ
การศึกษานีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อตรวจสอบประสิทธิ ภาพภายในตลาด SET50 Index Options โดยเน้ นที่ความ
แตกต่า งระหว่า งความสัม พัน ธ์ ร าคาของ SET50 Index Call Options กับ ความสัม พัน ธ์ ร าคาของ SET50 Index Put
Options จากการใช้ เงื่อนไข Call & Put Spreads และ Call & Put Butterfly Spreads ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม
พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 ถึงแม้ วา่ ในกรณีที่ไม่พิจารณาต้ นทุนธุรกรรม SET50 Index Options จะมีราคา
ผิดจากที่ควรจะเป็ นและเกิดโอกาสในการทากาไรโดยปราศจากความเสีย่ ง แต่ก็มีโอกาสไม่มากนัก ต่ากว่าร้ อยละ 11 และ
เมื่อพิจารณาต้ นทุนธุรกรรมพอประมาณ ได้ แก่ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื ้อขาย ค่าธรรมเนียมนายหน้ าซื ้อขาย และ
ต้ นทุนค่าเสียโอกาสจากการที่ต้องวางหลักประกันขันต้
้ น โอกาสในการทากาไรโดยปราศจากความเสี่ยงลดลงต่ากว่าร้ อย
ละ 5 เมื่อใช้ ราคาเสนอซื ้อและราคาเสนอขายแทนราคาปิ ด พบว่านักทากาไรโดยปราศจากความเสีย่ งสามารถทากาไรที่ไม่
มีความเสี่ยงจากการซื ้อขาย SET50 Index Put Options เท่านัน้ ทังนี
้ ้ เมื่อเกิดโอกาสในการทากาไรโดยปราศจากความ
เสี่ยง Put Spread ทากาไรได้ มากกว่า Call Spread แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญสาหรั บ ค่าเฉลี่ยขนาดการ
ละเมิดความสัมพันธ์ ระหว่าง Call Butterfly Spread และ Put Butterfly Spread นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาต้ นทุนธุรกรรม
ทัง้ หมด (ค่าธรรมเนียมที่เกี่ ยวกับ การซือ้ ขาย ค่าธรรมเนียมนายหน้ าซือ้ ขาย ต้ นทุนค่าเสียโอกาสจากการที่ต้องวาง
หลักประกันขันต้
้ น และส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื ้อและราคาเสนอขาย) โอกาสในการทากาไรโดยปราศจากความเสีย่ ง
ในทุกกรณีแทบจะหมดไป ดังนันจึ
้ งสรุปได้ วา่ ตลาด SET50 Index Options มีประสิทธิภาพ ซึง่ ผลการศึกษานี ้ย่อมเป็ นการ
สร้ างความเชื่อมัน่ ในการลงทุนในตลาดออปชัน
คำสำคัญ: ประสิทธิภาพตลาด โอกาสในการทากาไรโดยปราศจากความเสีย่ ง ออปชันที่อ้างอิงดัชนี

บทนา
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ตลาดสัญญาซื อ้ ขายล่วงหน้ า หรื อ Thailand Futures Exchange (TFEX)
ได้ เ ปิ ด ให้ มีการซือ้ ขายสัญญา SET50 Index Options เป็ น สัญ ญาลาดับ ที่ สองต่อ จากสัญ ญา SET50 Index Futures
เพื่อให้ นกั ลงทุนและผู้ประกอบการสามารถใช้ เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ยงและการเก็งกาไร ทังในกร
้
ณีตลาด
ขาขึน้ ตลาดขาลง และตลาดคงตัว ที่ผ่านมาถึงแม้ ว่าปริ มาณการซือ้ ขายโดยรวมของ TFEX มีแนวโน้ มเพิ่มขึน้ ทุก ปี
แต่ สัญ ญา SET50 Index Options กลับ พบปั ญ หาการขาดสภาพคล่อ ง โดยในปี พ.ศ. 2555 สัญ ญา SET50 Index
Options มีปริ มาณการซื ้อขายลดลงมากถึงร้ อยละ 50 TFEX จึงพยายามแก้ ไขปั ญหาการขาดสภาพคล่องโดยการปรับปรุง
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ลักษณะของสัญญา SET50 Index Options เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เพื่อดึงดูดให้ นกั ลงทุนสนใจเข้ ามาลงทุนใน
ตลาดมากยิ่งขึ ้น โดยการปรับเดือนครบกาหนดของสัญญาจากสัญญาที่มีอายุรายไตรมาสเป็ นสัญญารายเดือนใกล้ สดุ
3 สัญญา และสัญญาเดือนสุดท้ ายของไตรมาสถัดไป 1 สัญญา รวมทังเพิ
้ ่มช่วงห่างของราคาใช้ สิทธิ จากเดิมที่มีราคาใช้
สิทธิแตกต่างกันราคาละ 10 จุด และมี 11 ระดับราคา ทาการปรับให้ เป็ นความต่างของราคาใช้ สทิ ธิที่ 25 จุดและมี 5 ระดับ
ราคา อย่างไรก็ ตาม งานวิจัยของ Jongadsayakul (2015) แสดงผลการวิเคราะห์แบบจาลองถดถอยเชิงเส้ นพหุคูณว่า
การปรั บปรุ งสัญญา SET 50 Index Options มีผลทางลบต่อสภาพคล่องของตลาดออปชัน ทัง้ ด้ านปริ มาณและมูลค่า
การซือ้ ขาย ทัง้ นี ้ การสร้ างความมั่นใจให้ แก่นักลงทุนในการเข้ ามาลงทุนในตลาด SET50 Index Options นัน้ ตลาด
SET50 Index Options ควรต้ องมีประสิทธิ ภาพ แต่กลับพบว่างานวิจัยที่เกี่ยวกับการทดสอบความมีประสิทธิ ภาพของ
ตลาด SET50 Index Options นัน้ มี จ านวนน้ อย ได้ แก่ Lertburapa (2015) และ Jongadsayakul (2016) ในขณะที่
งานวิ จั ย โดยมากแล้ วจะเกี่ ย วกั บ การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย เช่ น Islam,
Watanapalachaikul, and Clark (2 0 0 7 ) , Arnonkitpanit and Chancharat (2 0 0 9 ) , Wadhanapatee, Bialowas,
and Phuangsup (2012), Banchuenvijit and Choochuen (2013) เป็ นต้ น รวมทังการทดสอบประสิ
้
ทธิ ภาพของตลาด
ฟิ วเจอร์ ส เช่น SET50 Index Futures (Ouppathumchua, 2015)
ทังนี
้ ้ การทดสอบประสิทธิภาพของตลาดออปชัน มีหลายวิธี วิธีนึงเป็ นการเปรี ยบเทียบระหว่างราคาตลาดของ
ออปชันกับราคาออปชันที่ได้ จากการประมาณค่าจากแบบจาลอง เช่น แบบจาลองแบล็ค-โชลส์ (เช่น Black and Scholes,
1972; Galai, 1977; Sehgal and Vijayakumar, 2009 เป็ นต้ น) ส่วนอีกวิธี ซึ่งเป็ นที่นิยมมากกว่าจะอาศัยหลักการที่ว่า
ความสัม พัน ธ์ ข องราคาออปชัน ต่า งๆ จะต้ อ งไม่ เ กิ ด โอกาสในการท าก าไรโดยปราศจากความเสี่ ย ง เพื่ อ แสดงถึ ง
ประสิทธิ ภาพของตลาดออปชัน โดยงานวิจยั ของทัง้ Lertburapa (2015) และ Jongadsayakul (2016) เป็ นการทดสอบ
ประสิทธิภาพของตลาด SET50 Index Options จากวิธีหลัง ซึ่งมีข้อดีคือเป็ นวิธีที่ไม่ต้องขึ ้นอยูก่ บั ประเภทของแบบจาลอง
ที่ ใ ช้ ใ นการค านวณราคาออปชัน รวมทัง้ ไม่ต้ อ งมี สมมติ ฐ านที่ เ กี่ ย วกับ ทัศ นคติ ข องนัก ลงทุน ที่ มี ต่อ ความเสี่ย งและ
การเปลีย่ นแปลงของราคาตลาด (Capelle-Blancard and Chaudhury, 2001)
งานวิจยั ของ Lertburapa (2015) ได้ ศกึ ษาโอกาสในการทากาไรโดยปราศจากความเสีย่ ง ภายใต้ ความสัมพันธ์
Put-Call Parity โดยใช้ สญ
ั ญา SET50 Index Futures เป็ นสินค้ าอ้ างอิงในการศึกษา ซึ่งเป็ นการทดสอบประสิทธิ ภาพ
แบบข้ ามตลาด (Cross-market Efficiency) ผลการศึกษาพบว่าเกิดโอกาสในทากาไรโดยปราศจากความเสีย่ งเมื่อไม่มกี าร
พิจารณาต้ นทุนธุรกรรม โดยกลยุทธ์ ฝั่งขาย (Short Strategy) ให้ ผลตอบแทนมากกว่ากลยุทธ์ ฝั่งซือ้ (Long Strategy)
แต่หากมีการพิจารณาค่าธรรมเนียมต่างๆ ปริ มาณการละเมิดความสัมพันธ์ Put-Call-Futures Parity เหลือเพียงสัดส่วน
ประมาณร้ อยละ 1.5 กรณีกลยุทธ์ ฝั่งขาย และไม่ถึงร้ อยละ 1 กรณีกลยุทธ์ ฝั่งซื ้อ อย่างไรก็ตาม การใช้ สญ
ั ญาฟิ วเจอร์ ส
มาเป็ น สิน ค้ า อ้ า งอิ ง ในการศึก ษาความสัม พัน ธ์ Put-Call Parity นัน้ มี ข้ อ พึง ระวัง คื อ สัญ ญาฟิ วเจอร์ สอาจมี สภาพ
คล่องน้ อย และหากราคาฟิ วเจอร์ สไม่ถูกต้ องอาจทาให้ เกิดผลที่ลาเอียงว่าตลาดมีประสิทธิ ภาพ เมื่อนาไปใช้ ทดสอบ
ความสัม พั น ธ์ Put-Call Parity (Andreou and Pierides, 2004) แต่ ห ากสร้ างพอร์ ตโฟลิ โ อของกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ ที่ มี
การเคลื่อนไหวสัมพันธ์ กับดัชนีนนแทนการใช้
ั้
สญ
ั ญาฟิ วเจอร์ ส ก็อาจจะยากและมีต้นทุนสูง (Ackert and Tian, 2000)
ในการศึกษาของ Jongadsayakul (2016) จึงได้ ใช้ การทดสอบ Box Spread ซึ่งเป็ นการทดสอบประสิทธิ ภาพของตลาด
SET50 Index Options จากความสัมพันธ์ ของราคาคอลออปชันและพุทออปชัน ผลการศึกษาพบว่าไม่ว่าจะมีการคิด
ต้ นทุ น ธุ ร กรรมหรื อไม่ การท าก าไรโดยปราศจากความเสี่ ย ง กรณี Long Box Spreads จะเกิ ด ขึ น้ มากกว่ า
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กรณี Short Box Spreads และโอกาสในการทากาไรโดยปราศจากความเสี่ยงจะลดลงคงเหลือไม่ถึงร้ อยละ 1 เมื่อมีการ
คิดต้ นทุนธุรกรรมจากส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื ้อและราคาเสนอขาย
ดังนันการศึ
้
กษาครัง้ นี ้จะเป็ นการวิเคราะห์ความมีประสิทธิ ภาพภายในเฉพาะตลาด SET50 Index Options
เท่านันภายหลั
้
งจากที่มีการปรับปรุงสัญญา SET50 Index Options เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555 โดยพิจารณาแยกกัน
ระหว่าง SET50 Index Call Options และ SET50 Index Put Options โดยทาการทดสอบประสิทธิภาพจากความสัมพันธ์
ของราคาออปชันต่างๆ จะต้ องไม่เกิ ดโอกาสในการทากาไรโดยปราศจากความเสี่ยง ผ่านการทดสอบ คือ Call & Put
Spreads และ Call & Put Butterfly Spreads ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาประสิทธิ ภาพของตลาด SET50 Index Options
ที่ผ่านมา เพราะสามารถเปรี ยบเทียบได้ ว่าระหว่างสัญญา SET50 Index Call Options และสัญญา SET50 Index Put
Options การซื ้อขายสัญญาใดมีโอกาสในการทากาไรโดยปราศจากความเสี่ยงมากกว่ากัน รวมทังข้
้ อดีของการทดสอบนี ้
คือ ความเป็ นไปได้ ในการซื ้อขายสัญญา SET50 Index Call Options และสัญญา SET50 Index Put Options แยกกัน
เพื่อทากาไรนันมี
้ มากกว่ากรณีที่ต้องซื ้อทัง้ 2 ประเภท หากเกิ ดการละเมิดความสัมพันธ์ ราคาตามเงื่อนไข Box Spread
และกรณีที่ต้องซื ้อขาย SET50 Index Futures ด้ วย หากเกิดการละเมิดความสัมพันธ์ ราคาตามเงื่อนไข Put-Call-Futures
Parity ซึ่ ง งานวิ จัย ที่ ผ่ า นมาที่ มี ก ารทดสอบทัง้ เงื่ อ นไข Call & Put Spreads และ/หรื อ Call & Put Butterfly Spreads
(หรื ออาจเรี ยกอี ก อย่ า งว่ า Call & Put Convexities) เช่ น Ackert and Tian (2000, 2001) Capelle-Blancard and
Chaudhury (2001) Aggarwal and Gupta (2009) และ Byoun and Park (2009) เป็ นต้ น ซึ่งงานของ Ackert and Tian
(2000, 2001) เป็ นการทดสอบประสิทธิ ภาพของตลาด S&P 500 Index Options โดยงานของ Ackert and Tian (2000)
พิจารณาต้ นทุนธุรกรรมต่างๆ เช่น ส่ วนต่างระหว่างราคาเสนอซื ้อและราคาเสนอขาย และต้ นทุนค่านายหน้ า เป็ นต้ น
ผลการศึกษาพบว่าต้ นทุนธุรกรรมเป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อโอกาสในการแสวงหากาไรจากการละเมิดความสัมพันธ์
ราคา ทังนี
้ ้ การละเมิดความสัมพันธ์ Call & Put Spreads และ Call & Put Convexities เกิดขึ ้นน้ อยมาก โดยประมาณ
ไม่เกินร้ อยละ 10 และไม่พบว่าตลาดออปชันมีประสิทธิ เพิ่มขึ ้นเมื่อเวลาผ่านไปได้ แต่สาหรับงานของ Ackert and Tian
(2001) นอกจากที่จะทดสอบประสิทธิ ภาพของตลาด S&P 500 Index Options แล้ ว ยังได้ มีการพิจารณาผลกระทบของ
Standard and Poor's Depository Receipts (SPDRs) ที่มีต่อการเชื่อมโยงระหว่างดัชนีและออปชัน ผลการศึกษาพบว่า
การละเมิดความสัมพัน ธ์ Call & Put Spreads และ Call & Put Convexities เกิ ด ขึน้ น้ อ ยกว่าร้ อยละ 5 โดยขนาดของ
การละเมิดความสัมพันธ์ สว่ นใหญ่มีค่าลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติหลังการมี SPDRs ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าราคาออปชัน
ในตลาดมีความใกล้ เคียงกับทางทฤษฎี และประสิทธิ ภาพของตลาดออปชันมีการพัฒนามากขึน้ ในช่วงเวลาที่ศึกษา
นอกจากนี ้มีหลักฐานเพียงเล็กน้ อยที่สนับสนุนว่าการมี SPDRs พัฒนาการเชื่อมโยงระหว่างดัชนีและออปชัน โดยการ
แสวงหาโอกาสในการทากาไรโดยปราศจากความเสีย่ งยังคงถูกจากัดด้ วยต้ นทุนธุรกรรมและเงื่อนไขการยืมหุ้นขาย สาหรับ
งานวิ จัย ของ Capelle-Blancard and Chaudhury (2001) เป็ นการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของตลาด CAC 40 Index
Options ผลการศึกษาพบว่าการละเมิดความสัมพันธ์ Call & Put Spreads และ Call & Put Convexities เกิดขึ ้นน้ อยมาก
ไม่เกิ นร้ อยละ 3 และเมื่อมีการพิจารณาต้ นทุนธุรกรรมต่างๆ คือ ส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซือ้ และราคาเสนอขาย
ค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยน ต้ นทุนค่านายหน้ า และเงื่อนไขการยืมหุ้นขาย ทาให้ การละเมิดเงื่อนไขความสัมพันธ์ของ
ราคาต่างๆ แทบจะหมดไป จึงเป็ นการยืนยันว่าเกิดประสิทธิภาพภายในตลาดออปชัน ส่วนผลการศึกษาของ Aggarwal
and Gupta (2009) แสดงประสิทธิภาพของตลาด Nifty 50 Index Options โดยต้ นทุนธุรกรรมต่างๆ มีผลกระทบอย่างมาก
ต่อความสามารถในการทากาไรโดยปราศจากความเสี่ยง และนักลงทุนสถาบันที่มีต้นทุนต่ามีโอกาสทากาไรได้ มาก
สาหรั บ Byoun and Park (2009) เป็ น การพิ จ ารณาประสิท ธิ ภาพของตลาด Korea Stock Price Index 200 Options
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โดยพบว่าตลาดมีประสิทธิภาพ หากพิจารณาเฉพาะออปชันเท่านัน้ โดยเกิดการละเมิดความสัมพันธ์ Call & Put Spreads
และ Call & Put Convexities ไม่เกินร้ อยละ 1 ซึ่งแสดงว่าการไหลของข้ อมูลระหว่างตลาดออปชันและตลาดสินค้ าอ้ างอิง
อาจจะเกิดขึ ้นไม่พร้ อมกันและไม่มีประสิทธิภาพ
โดยการศึกษานี ้แบ่งเป็ น 5 ส่วน ในส่วนที่ 2 จะอธิบายถึงแนวคิดหรื อทฤษฎีที่ใช้ ในการศึกษา ส่วนที่ 3 นาเสนอ
รายละเอียดของข้ อมูลและวิธีที่ใช้ ในการทดสอบความมีประสิทธิ ภาพภายในของตลาด SET50 Index Options ภายใต้
เงื่อนไข Call & Put Spreads และ Call & Put Butterfly Spreads ส่วนที่ 4 เป็ นผลการศึกษา และส่วนที่ 5 เป็ นการสรุปผล
และข้ อเสนอแนะจากการศึกษาครัง้ นี ้

แนวคิดหรือทฤษฎี
การศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการทดสอบประสิทธิ ภาพภายในของตลาด SET50 Index Options ซึ่งเป็ นออปชันแบบ
ยุโรปที่ให้ สิทธิผ้ ถู ือออปชันในการใช้ สิทธิได้ ในวันหมดอายุเพียงวันเดียวเท่านัน้ โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ ของราคา
ออปชันต่างๆ จะต้ องไม่เกิ ดโอกาสในการทากาไรโดยปราศจากความเสี่ยง ภายใต้ เงื่ อนไข Call & Put Spreads และ
Call & Put Butterfly Spreads ซึง่ เป็ นการทดสอบแยกกันระหว่างคอลออปชันและพุทออปชัน
Call & Put Spreads
Call & Put Spreads เป็ นการซื ้อและขายออปชันจานวน 2 สัญญา โดยการซื ้อขายจะเกี่ยวข้ องกับคอลออปชัน
หรื อพุทออปชันประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านัน้ ทัง้ คอลออปชันหรื อพุทออปชันนันต้
้ องมีสินค้ าอ้ างอิงประเภทเดียวกัน
วันครบกาหนดอายุสญ
ั ญาเหมือนกัน แต่มีราคาใช้ สทิ ธิแตกต่างกัน
จากความสัมพันธ์ Put-Call Parity โดย Stoll (1969) ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคอลออปชันและพุทออปชัน
แบบยุโรป คือ
C = P + S – K * exp(–rt)
(1)
กาหนดให้ คอลออปชัน (พุทออปชัน) ที่ราคาใช้ สทิ ธิ K1 มีคา่ พรี เมียมเท่ากับ C1 (P1) และคอลออปชัน (พุทออป
ชัน) ที่ราคาใช้ สทิ ธิ K2 มีคา่ พรี เมียมเท่ากับ C2 (P2) เมื่อ K1 < K2 จากความสัมพันธ์ Put-Call Parity ในสมการ (1) จะได้ วา่
C1 = P1 + S – K1 * exp(–rt)
(2)
C2 = P2 + S – K2 * exp(–rt)
(3)
ผลต่างของสมการ (3) และ (2) เป็ นดังนี ้
C2 – C1 = P2 – P1 – (K2 – K1) * exp(–rt)
C2 – C1 + (K2 – K1) * exp(–rt) = P2 – P1
(4)
หรื อ
P1 – P2 + (K2 – K1) * exp(–rt) = C1 – C2
(5)
เนื่องจากราคาพุทออปชันมีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกันกับราคาใช้ สทิ ธิ และ K1 < K2 แสดงว่าเทอมขวามือ
ของสมการ (4) ไม่ควรจะเป็ นลบ หรื อ P2 – P1 ≥ 0 ซึ่งหมายความว่าเทอมด้ านซ้ ายมือของสมการ (4) ก็ไม่ควรจะเป็ นลบ
เช่นเดียวกัน และในทางกลับกันราคาคอลออปชันมีความสัมพันธ์ เป็ นไปในทิศทางตรงข้ ามกับราคาใช้ สิทธิ และ K1 < K2
แสดงว่าเทอมขวามือของสมการ (5) ไม่ควรจะเป็ นลบ หรื อ C1 – C2 ≥ 0 ซึง่ หมายความว่าเทอมด้ านซ้ ายมือของสมการ (5)
ก็ไม่ควรจะเป็ นลบเช่นเดียวกัน ทังนี
้ ้ หากไม่เป็ นไปตามความสัมพันธ์ ที่กล่าวมาจะเกิดการทากาไรโดยปราศจากความเสีย่ ง
ดังนี ้
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เงื่อนไข 1: การทากาไรโดยปราศจากความเสี่ยง กรณี Call Spread
C2 – C1 + (K2 – K1) * exp(–rt) < 0
เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไข 1 แสดงว่าราคาคอลออปชันที่ราคาใช้ สทิ ธิต่า (C1) สูงเกินไป เมื่อทาการเปรี ยบเทียบกับ
ราคาคอลออปชันที่ราคาใช้ สทิ ธิสงู (C2) ดังนันจึ
้ งสามารถทากาไรโดยปราศจากความเสีย่ งได้ โดยการใช้ กลยุทธ์ Bear Call
Spread และให้ ก้ ยู ืมเงินจานวน (K2 – K1) * exp(–rt) เมื่อ r คืออัตราดอกเบี ้ยที่ปราศจากความเสี่ยง และ t คือระยะเวลา
(ปี ) ก่อนที่สญ
ั ญาออปชันครบกาหนด โดยกลยุทธ์ Bear Call Spread ประกอบด้ วยการขายคอลออปชันที่ราคาใช้ สทิ ธิต่า
และซื ้อคอลออปชันที่ราคาใช้ สิทธิ สงู ซึ่งกระแสเงินสด ณ วันเริ่ มต้ นจะเป็ นบวก และกระแสเงินสด ณ วันครบกาหนดจะ
ไม่ติดลบ โดยกระแสเงินสด ณ วันครบกาหนดจะมีค่าขึ ้นอยู่ราคาสินค้ าอ้ างอิง ณ วันครบกาหนด (ST) ซึ่งแบ่งเป็ น 3 ช่วง
ราคา ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึง่ กระแสเงินสด ณ วันครบกาหนดจะเป็ นบวกเมื่อ ST < K2 และมีคา่ สูงสุดเท่ากับ K2 – K1 เมื่อ
ST ≤ K1 (ภาพที่ 1)
ตารางที่ 1 กระแสเงินสดจาการใช้ กลยุทธ์ Bear Call Spread และการให้ ก้ ยู ืมเงิน
การกระทา
ขายคอลออปชันที่ราคาใช้ สิทธิตา่
ซื ้อคอลออปชันที่ราคาใช้ สิทธิสงู
ให้ ก้ ยู ืมเงิน
รวม

กระแสเงินสด ณ วันครบกาหนด
K2 < ST
ST ≤ K1
K1 < ST ≤ K2
–
– (ST – K1)
– (ST – K1)
–
–
ST – K2
K2 – K1
K2 – K1
K2 – K1
K2 – K1
K2 – ST
0

กระแสเงินสด ณ วันเริ่มต้ น
C1
– C2
– (K2 – K1) * exp(–rt)
C1 – C2 – (K2 – K1) * exp(–rt)

เงื่อนไข 2: การทากาไรโดยปราศจากความเสี่ยง กรณี Put Spread
P1 – P2 + (K2 – K1) * exp(–rt) < 0
เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไข 2 แสดงว่าราคาพุทออปชันที่ราคาใช้ สิทธิสงู (P2) สูงเกินไป เมื่อทาการเปรี ยบเทียบกับ
ราคาพุทออปชันที่ราคาใช้ สิทธิต่า (P1) ดังนันจึ
้ งสามารถทากาไรโดยปราศจากความเสี่ยงได้ โดยการใช้ กลยุทธ์ Bull Put
Spread และให้ ก้ ยู ืมเงินจานวน (K2 – K1) * exp(–rt) เมื่อ r คืออัตราดอกเบี ้ยที่ปราศจากความเสี่ยง และ t คือระยะเวลา
(ปี ) ก่อนที่สญ
ั ญาออปชันครบกาหนด โดยกลยุทธ์ Bull Put Spread ประกอบด้ วยการขายพุทออปชันที่ราคาใช้ สทิ ธิสงู และ
ซื ้อพุทออปชันที่ราคาใช้ สทิ ธิต่า ซึง่ กระแสเงินสด ณ วันเริ่ มต้ นจะเป็ นบวก และกระแสเงินสด ณ วันครบกาหนดจะไม่ติดลบ
โดยกระแสเงิ นสด ณ วันครบกาหนดจะมีค่าขึ ้นอยู่ราคาสินค้ าอ้ างอิง ณ วันครบกาหนด (ST) ซึ่งแบ่งเป็ น 3 ช่วงราคา
ดังแสดงในตารางที่ 2 ซึง่ กระแสเงินสด ณ วันครบกาหนดจะเป็ นบวกเมื่อ K1 < ST และมีคา่ สูงสุดเท่ากับ K2 – K1 เมื่อ K2 ≤
ST (ภาพที่ 2)
ตารางที่ 2 กระแสเงินสดจาการใช้ กลยุทธ์ Bull Put Spread และการให้ ก้ ยู ืมเงิน
การกระทา
ซื ้อพุทออปชันที่ราคาใช้ สิทธิต่า
ขายพุทออปชันที่ราคาใช้ สิทธิสงู
ให้ ก้ ยู ืมเงิน
รวม

กระแสเงินสด ณ วันเริ่มต้ น
– P1
P2
– (K2 – K1) * exp(–rt)
P2 – P1 – (K2 – K1) * exp(–rt)

กระแสเงินสด ณ วันครบกาหนด
K2 < ST
ST ≤ K1
K1 < ST ≤ K2
K1 – ST
–
–
– (K2 – ST)
– (K2 – ST)
–
K2 – K1
K2 – K1
K2 – K1
0
ST – K1
K2 – K1
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กระแสเงินสดสุทธิ ณ วันครบกาหนด
K2 – K1

รวมกระแสเงินสดสุทธิ

K1

0

กระแสเงินสดสุทธิ ณ วันครบกาหนด
ให้ ก้ ยู ืม

K2 – K1
ST

K2

Bear Call Spread

K1 – K2

0

K1

K1 – K2

ภำพที ่ 1 กระแสเงินสดสุทธิ ณ วันครบกาหนด กรณี Call Spread

รวมกระแสเงินสดสุทธิ

ให้ ก้ ยู ืม

K2

Bull Put Spread

ภำพที ่ 2 กระแสเงินสดสุทธิ ณ วันครบกาหนด กรณี Put Spread

Call & Put Butterfly Spreads
Call & Put Butterfly Spreads เป็ นการซื ้อและขายคอลออปชันหรื อพุทออปชันประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านัน้
จานวน 4 สัญญา โดยที่คอลออปชันหรื อพุทออปชันนันต้
้ องมีสินค้ าอ้ างอิงประเภทเดียวกัน วันครบกาหนดอายุสญ
ั ญา
เหมือนกัน แต่มีราคาใช้ สทิ ธิแตกต่างกันจานวน 3 ระดับ
กาหนดให้ J เป็ นราคาคอลออปชัน (C) หรื อราคาพุทออปชัน (P) และราคาใช้ สิทธิ (K) มี 3 ระดับ คือ K1, K2
และ K3 เมื่อ K1 < K2 < K3 เนื่องจากราคาคอลออปชันและพุทออปชันเป็ น ฟั งก์ชันคอนเวกซ์ของราคาใช้ สิทธิ ดังนันจะได้
้
ความสัมพันธ์ของราคาออปชัน คือ (Schmidt, 2015):
J3  J2 J2  J1

K 3  K 2 K 2  K1

0

K 2  K1  J3  J2   K 3  K 2  J2  J1 

0

K 2  K1  J3  K 2  K1  K 3  K 2 J2  K 3  K 2 J1

0

 K 3  K 2  J1  K 2  K1  J3  K 3  K1  J2

0

เมื่อหารตลอดทัง้ 2 ฝั่งด้ วย  K 3  K 1  จะได้ ดงั นี ้

กาหนดให้  

K 3  K 2  J1  K 2  K1  J3  K3  K1  J2
 K 3  K1 

0

 K 3  K 2  J   K 2  K1  J  J
 K 3  K1  1  K 3  K1  3 2

0

 J1   1    J3  J2

0

K3  K 2 
 K 3  K1 

จะได้ วา่

ST
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การศึกษาครัง้ นี ้พิจารณาเฉพาะความสัมพันธ์ Butterfly Spread ซึ่งเกี่ยวข้ องกับสัญญาคอลหรื อพุทออปชัน
ประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านัน้ ที่มีสินค้ าอ้ างอิงประเภทเดียวกัน วันครบกาหนดอายุสญ
ั ญาเหมือนกัน จานวน 4 สัญญา
1
K K
แต่มีระดับราคาใช้ สิทธิ 3 ระดับ คือ K1 < K2 < K3 และ K 2  1 3 ดังนัน้ ทาให้   และได้ ความสัมพันธ์ คือ
2
2
J1 J3
  J2  0 หรื อ J1  J3  2J2  0 ซึ่งหากไม่เป็ นจริ ง จะเกิดการทากาไรโดยปราศจากความเสี่ยงโดยการใช้
2 2

กลยุทธ์ตา่ งๆ ต่อไปนี ้

เงื่อนไข 3: การทากาไรโดยปราศจากความเสี่ยง กรณี Call Butterfly Spread
C1 + C3 - 2C2 < 0
เมื่อเป็ นไปตามเงื่ อนไข 3 แสดงว่าราคาคอลออปชันที่ราคาใช้ สิทธิ กลาง (C2) สูงเกิ นไปเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
พอร์ ตโฟลิโอของคอลออปชัน ที่ราคาใช้ สิท ธิ ต่า (C1) และคอลออปชันที่ ราคาใช้ สิท ธิ สูง (C3) จึงสามารถทากาไรโดย
ปราศจากความเสีย่ งได้ โดยการขายคอลออปชันที่ราคาใช้ สทิ ธิกลางจานวน 2 สัญญา และทาการซื ้อคอลออปชันที่ราคาใช้
สิท ธิ ต่ า และสูง อย่า งละ 1 สัญ ญา หรื อ ที่ เ รี ย กว่า Long Call Butterfly Spread ซึ่ง เหมื อ นกับ การใช้ Bull Call Spread
(ซื ้อคอลออปชัน 1 สัญญาที่ราคาใช้ สทิ ธิต่าเท่ากับ K1 และขายคอลออปชัน 1 สัญญาที่ราคาใช้ สทิ ธิกลางเท่ากับ K2) ผสม
กับ Bear Call Spread (ขายคอลออปชัน 1 สัญญาที่ราคาใช้ สิทธิกลางเท่ากับ K2 และซื ้อคอลออปชัน 1 สัญญาที่ราคาใช้
สิทธิสงู เท่ากับ K3) โดยกระแสเงินสด ณ วันเริ่ มต้ นจะเป็ นบวก เท่ากับ 2C2 – C1 – C3 และกระแสเงินสด ณ วันครบกาหนด
จะไม่ติดลบ โดยกระแสเงินสด ณ วันครบกาหนดจะมีคา่ ขึ ้นอยูร่ าคาสินค้ าอ้ างอิง ณ วันครบกาหนด (ST) ซึง่ แบ่งเป็ น 4 ช่วง
ราคา ดังแสดงในตารางที่ 3 ซึ่งกระแสเงินสด ณ วันครบกาหนดจะเป็ นบวกเมื่อ K1 < ST < K3 และมีค่าสูงสุด คือ K2 – K1
เมื่อ ST = K2 (ภาพที่ 3)
ตารางที่ 3 กระแสเงินสดจาการใช้ กลยุทธ์ Long Call Butterfly Spread
กระแสเงินสด
การกระทา
ST ≤ K1
ณ วันเริ่มต้ น
ซื ้อคอลออปชันที่ราคาใช้ สิทธิต่า 1 สัญญา
– C1
–
ขายคอลออปชันที่ราคาใช้ สิทธิกลาง 2 สัญญา
2C2
–
ซื ้อคอลออปชันที่ราคาใช้ สิทธิสงู 1 สัญญา
– C3
–
รวม
2C2 – C1 – C3
0

กระแสเงินสด ณ วันครบกาหนด
K1 < ST ≤ K2 K2 < ST ≤ K3
ST – K1
ST – K1
–
– 2(ST – K2)
–
–
ST – K1
2K2 – ST – K1

K3 < ST
ST – K1
– 2(ST – K2)
ST – K3
0

เงื่อนไข 4: การทากาไรโดยปราศจากความเสี่ยง กรณี Put Butterfly Spread
P1 + P3 – 2P2 < 0
เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไข 4 แสดงว่าราคาพุทออปชันที่ราคาใช้ สิทธิ กลาง (P2) สูงเกิ นไปเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
พอร์ ตโฟลิโอของพุทออปชันที่ราคาใช้ สิทธิต่า (P1) และพุทออปชันที่ราคาใช้ สิทธิสงู (P3) จึงสามารถทากาไรโดยปราศจาก
ความเสี่ยงได้ โดยการขายพุทออปชันที่ราคาใช้ สิทธิ กลางจานวน 2 สัญญา และทาการซื ้อพุทออปชันที่ราคาใช้ สิทธิต่า
และสู ง อย่ า งละ 1 สั ญ ญา หรื อที่ เ รี ยกว่ า Long Put Butterfly Spread ซึ่ ง ก็ เ หมื อ นกั บ การใช้ Bull Put Spread
(ซื ้อพุทออปชัน 1 สัญญาที่ราคาใช้ สทิ ธิต่าเท่ากับ K1 และขายพุทออปชัน 1 สัญญาที่ราคาใช้ สทิ ธิกลางเท่ากับ K2) ผสมกับ
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Bear Put Spread (ขายพุทออปชัน 1 สัญญาที่ราคาใช้ สิทธิกลางเท่ากับ K2 และซื ้อพุทออปชัน 1 สัญญาที่ราคาใช้ สิทธิสงู
เท่ากับ K3) โดยกระแสเงินสด ณ วันเริ่ มต้ นจะเป็ นบวก เท่ากับ 2P2 – P1 – P3 และกระแสเงินสด ณ วันครบกาหนดจะไม่ตดิ
ลบ โดยกระแสเงินสด ณ วันครบกาหนดจะมีค่าขึ ้นอยู่ราคาสินค้ าอ้ างอิง ณ วันครบกาหนด (ST) ซึ่งแบ่งเป็ น 4 ช่วงราคา
ดังแสดงในตารางที่ 4 ทังนี
้ ้ กระแสเงินสด ณ วันครบกาหนดจะเป็ นบวกเมื่อ K1 < ST < K3 และมีค่าสูงสุด คือ K3 – K2 เมื่อ
ST = K2 (ภาพที่ 4)
ตารางที่ 4 กระแสเงินสดจาการใช้ กลยุทธ์ Long Put Butterfly Spread
กระแสเงินสด
การกระทา
ST ≤ K1
ณ วันเริ่มต้ น
ซื ้อพุทออปชันที่ราคาใช้ สิทธิต่า 1 สัญญา
– P1
K1 – ST
ขายพุทออปชันที่ราคาใช้ สิทธิกลาง 2 สัญญา
2P2
– 2(K2 – ST)
ซื ้อพุทออปชันที่ราคาใช้ สิทธิสงู 1 สัญญา
– P3
K3 – ST
รวม
2P2 – P1 – P3
0

กระแสเงินสด ณ วันครบกาหนด
K1 < ST ≤ K2 K2 < ST ≤ K3
–
–
– 2(K2 – ST)
–
K3 – ST
K3 – ST
K3 + ST – 2K2
K3 – ST

K3 < ST
–
–
–
0

กระแสเงินสดสุทธิ ณ วันครบกาหนด

กระแสเงินสดสุทธิ ณ วันครบกาหนด

Bear Put Spread

Bull Call Spread
K 3 – K2

K2 – K1

รวมกระแสเงินสดสุทธิ

รวมกระแสเงินสดสุทธิ

K1

0

K2 – K3

K2

K3
Bear Call Spread

ภำพที ่ 3 กระแสเงินสดสุทธิ ณ วันครบกาหนด กรณี
Call Butterfly Spread

ST

K1

0

K 1 – K2

K2

K3

ST

Bull Put Spread
ภำพที ่ 4 กระแสเงินสดสุทธิ ณ วันครบกาหนด กรณี
Put Butterfly Spread

วิธีการวิจัย
ในการศึกษาครัง้ นี ้แบ่งวิธีการวิจยั เป็ น 2 ส่วน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. การเก็บรวบรวมข้ อมูล การวิจยั นี ้จะทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ประกอบไปด้ วย
ราคาเสนอซื ้อ ราคาเสนอขาย และราคาปิ ด ของ SET50 Index Options จากเว็บไซต์ของ SETSMART และ TFEX ซึ่งเป็ น
ข้ อมูลรายวันนับตังแต่
้ วนั ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ที่มีการปรับปรุ งสัญญา SET50 Index Options จนถึงวันที่ 30 มีนาคม
พ.ศ. 2559 สาหรับข้ อมูลด้ านอัตราดอกเบี ้ย การศึกษาครัง้ นี ้ใช้ อตั ราดอกเบี ้ยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 เดือนจากเว็บไซต์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นตัวแทนของอัตราดอกเบี ้ยที่ปราศจากความเสีย่ ง
ทังนี
้ ้ ข้ อมูลรายวันของสัญญา SET50 Index Options ทังประเภทคอลออปชั
้
นและพุทออปชันจะครอบคลุม
ตังแต่
้ สญ
ั ญาที่ครบกาหนดเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 จนถึงสัญญาที่ครบกาหนดเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 คิดเป็ น
จานวนสัญญา SET50 Index Options ที่มีเดือนครบกาหนดแตกต่างกันจานวน 82 สัญญา แบ่งเป็ นประเภทคอลออปชัน
และพุทออปชันประเภทละ 41 สัญญา ซึ่งข้ อมูลของสัญญา SET 50 Index Options ที่ใช้ ในการศึกษานีน้ นั ้ ในแต่ละ
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สัญญาที่ครบกาหนดในเดือนต่างๆ กัน จะมีราคาใช้ สิทธิที่หลากหลาย คิดเป็ นจานวนทังหมด
้
962 สัญญา (ตารางที่ 5)
แบ่งเป็ นคอลออปชันและพุท ออปชันประเภทละ 481 สัญญา อย่างไรก็ ตาม มีสญ
ั ญาที่ราคาใช้ สิทธิ บางราคาไม่ได้ มี
ปริ มาณการซื ้อขายในตลาดในช่วงเวลาที่ศึกษา คิดเป็ นจานวน 362 สัญญา แบ่งเป็ นคอลออปชันจานวน 190 สัญญา
และพุทออปชันจานวน 172 สัญญา นั่นคือมีสญ
ั ญา SET 50 Index Options ที่ไม่ได้ มีการซื อ้ ขายในช่วงเวลาที่ศึกษา
คิดเป็ นร้ อยละ 37.63 ของสัญญาทัง้ หมด สาหรั บ ข้ อมูลสัญญา SET50 Index Options ที่มีปริ มาณการซื ้อขายจานวน
600 สัญญานัน้ หากพบว่าสัญญาใดที่ข้อมูลรายวันไม่มีราคาเสนอซื ้อ ราคาเสนอขาย หรื อราคาปิ ด จะไม่นาข้ อมู ลรายวัน
ของสัญญานัน้ มาใช้ ในการศึกษา ดังนัน้ จานวนข้ อมูลรายวันทัง้ หมดที่สามารถนามาใช้ ในการศึกษาครั ง้ นีม้ ีทงั ้ หมด
12,979 ข้ อ มู ล แ บ่ ง เ ป็ น SET50 Index Call Options จ า นว น 6,497 ข้ อ มู ล แ ละ SET50 Index Put Options
จานวน 6,482 ข้ อมูล
ตารางที่ 5 ข้ อมูลของสัญญา SET 50 Index Options ที่ใช้ ในการศึกษา
คอลออปชัน
ข้ อมูลระหว่างวันที่
29 ต.ค. 55 – 30 มี.ค. 59
จานวนสัญญา ร้ อยละ
จานวนสัญญาที่มีปริมาณการซื ้อขาย
291
60.50
จานวนสัญญาที่ไม่มีปริมาณการซื ้อขาย
190
39.50
รวมจานวนสัญญาที่เปิ ดให้ มีการซื ้อขาย
481
100.00

พุทออปชัน
จานวนสัญญา ร้ อยละ
309
64.24
172
35.76
481
100.00

รวม
จานวนสัญญา
600
362
962

ร้ อยละ
62.37
37.63
100.00

2. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยครัง้ นี ้จะทาการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริ มาณ (Quantitative Analysis) ผ่าน
การทดสอบ คือ Call & Put Spreads และ Call & Put Butterfly Spreads ซึ่งพิจารณาข้ อมูลแยกประเภทระหว่าง SET50
Index Call Options และ SET50 Index Put Options โดยอาศัยหลักการที่วา่ ความสัมพันธ์ของราคาออปชันต่างๆ จะต้ อง
ไม่เกิดโอกาสในการทากาไรโดยปราศจากความเสีย่ ง ทังนี
้ ้ ในแต่ละการทดสอบจะมีทงที
ั ้ ่ไม่พิจารณาต้ นทุนธุรกรรม และที่
พิจารณาต้ นทุนธุรกรรม ได้ แก่ ส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื ้อและราคาเสนอขาย และต้ นทุนในการซื ้อขายออปชันอื่นๆ ซึง่
ประกอบไปด้ วยค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื ้อขาย ค่าธรรมเนียมนายหน้ าซื ้อขาย และต้ นทุนค่าเสียโอกาสจากการที่ต้อง
วางหลักประกันขันต้
้ น โดยแบ่งเป็ น 4 กรณีที่แตกต่างกันตามสมมติฐานของต้ นทุนธุรกรรม ดังนี ้ (Jongadsayakul, 2016)
 กรณีที่ 1: ไม่พิจารณาต้ นทุนธุรกรรม จะพิจารณาราคาในการซื ้อขายออปชันจากราคาปิ ด
 กรณีที่ 2: พิจารณาต้ นทุนธุรกรรม จากต้ นทุนในการซื ้อขายออปชันอื่นๆ และใช้ ราคาในการซือ้ ขายออปชัน
จากราคาปิ ด
 กรณีที่ 3: พิจารณาต้ นทุนธุรกรรม จากส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื ้อและราคาเสนอขาย แต่จะไม่มีต้นทุน
ในการซื ้อขายออปชันอื่นๆ
 กรณีที่ 4: พิจารณาต้ นทุนธุรกรรม จากส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื ้อและราคาเสนอขาย และจากต้ นทุนใน
การซื ้อขายออปชันอื่นๆ
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จะเห็นได้ วา่ หากพิจารณาต้ นทุนธุรกรรมจากส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื ้อและราคาเสนอขาย หมายความว่า
จะใช้ ราคาเสนอขาย (A) เมื่อมีการซื ้อออปชัน และใช้ ราคาเสนอซื ้อ (B) เมื่อมีการขายออปชัน แทนการใช้ ราคาปิ ด (CL)
สาหรับการซื ้อและขายออปชัน ในส่วนของต้ นทุนในการซื ้อขายออปชันอื่นๆ (TC) มีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
 ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื ้อขาย (EF) ประกอบไปด้ วย ค่าธรรมเนียมการซื ้อขายเท่ากับ 3.50 บาท และ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการชาระหนี ้ เท่ากับ 1.50 บาท รวมเป็ น 5 บาทต่อสัญญาต่อข้ าง
และต้ องมีการเสียภาษี มลู ค่าเพิ่มเท่ากับร้ อยละ 7
 ค่าธรรมเนียมนายหน้ าซื ้อขาย (BC) จากข้ อมูลในเว็บไซต์ของบริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด
(มหาชน) มีคา่ คงที่นบั ตังแต่
้ วนั ที่ 20 มิถนุ ายน พ.ศ. 2554 โดยอัตราค่านายหน้ าใช้ โครงสร้ างแบบขันบั
้ นได
และมีอตั ราแตกต่างกันระหว่างการส่งคาสัง่ ผ่านเจ้ าหน้ าที่ และการส่งคาสัง่ ทางอินเตอร์ เน็ต รวมทังระหว่
้
าง
ลูกค้ าทัว่ ไป และลูกค้ าสถาบัน แต่ในการศึกษานี ้เลือกใช้ อตั ราที่มากสุด เท่ากับ 80 บาทต่อสัญญาต่อข้ าง
ซึ่งเป็ นอัตราสาหรับลูกค้ าทัว่ ไปที่ส่งคาสัง่ ผ่านเจ้ าหน้ าที่ และซื ้อขาย 1 - 25 สัญญา เนื่องจากการศึกษา
ครั ง้ นี ม้ ุ่ง เน้ น ที่ นัก ลงทุน ทั่ว ไปที่ มี ทัง้ ส่ง ค าสั่ง ผ่ า นเจ้ าหน้ า ที่ และส่ง ค าสั่ง ทางอิ น เตอร์ เ น็ ต จึ ง ได้ ใ ช้
ค่าธรรมเนียมนายหน้ าซื ้อขาย กรณี ที่ส่งคาสัง่ ผ่านเจ้ าหน้ าที่ ซึ่งเป็ นอัตราที่สูงกว่ากรณี ที่ส่งคาสัง่ ทาง
อินเตอร์ เน็ต และต้ องมีการเสียภาษี มลู ค่าเพิ่มเท่ากับร้ อยละ 7 (Jongadsayakul, 2016)
 ต้ นทุนค่าเสียโอกาสจากการที่ต้องวางหลักประกันขัน้ ต้ น (IM) โดยการซือ้ ขาย SET50 Index Options
ต้ องวางหลักประกันขันต้
้ น โดยจานวนเงินหลักประกันเริ่ มต้ นดังกล่าวทาให้ สญ
ู เสียโอกาสในการได้ รับอัตรา
ดอกเบี ย้ จากการฝากเงิ น หลัก ประกั น เริ่ ม ต้ น นัน้ กับ ธนาคาร (Jongadsayakul, 2016) ในที่ นี ใ้ ช้ อัต รา
ดอกเบี ้ยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 เดือน (r) สาหรับการคานวณหารายได้ จากดอกเบี ้ยที่เกิดจากหลักประกัน
เริ่ มต้ นที่หายไป ตลอดระยะเวลา (ปี ) ตังแต่
้ วนั ที่ซื ้อขายจนถึงวันครบกาหนด (t) นอกจากนี ้ SET50 Index
Options มีหน่วยเป็ นจุดจึงต้ องมีการแปลงจากหน่วย “จุด” เป็ น “บาท” โดยใช้ ตวั คูณดัชนีซึ่งมีค่าเท่ากับ
200 บาทต่อ 1 จุด ดังนันต้
้ นทุนค่าเสียโอกาสจากการที่ต้องวางหลักประกันขันต้
้ นกรณี Call Spread (CS)
Put Spread (PS) และ Put Butterfly Spread (PB) มี ค่ า เท่ า กั น และเท่ า กั บ (exp(rt) – 1)(K2 – K1)200
ส่วน Call Butterfly Spread (CB) เท่ากับ (exp(rt) – 1)(K3 – K2)200
ต้ นทุนในการซื ้อขายออปชันอื่นๆ (TC) ของการทดสอบ Call Spread (CS) Put Spread (PS) Call Butterfly
Spread (CB) และ Put Butterfly Spread (PB) จึงสามารถคานวณหาได้ ดงั นี ้
 TC

= จานวนสัญญา * (BC + EF) * (1 + อัตราภาษี มลู ค่าเพิ่ม) + IM

 TCCS = 2(80 + 5)(1 + 0.07) + (exp(rt) - 1)(K2 – K1)200 = 181.9 + (exp(rt) - 1)(K2 – K1)200
 TCPS = 2(80 + 5)(1 + 0.07) + (exp(rt) - 1)(K2 – K1)200 = 181.9 + (exp(rt) - 1)(K2 – K1)200
 TCCB = 4(80 + 5)(1 + 0.07) + (exp(rt) – 1)(K3 – K2)200 = 363.8 + (exp(rt) – 1)(K3 – K2)200
 TCPB = 4(80 + 5)(1 + 0.07) + (exp(rt) - 1)(K2 – K1)200 = 363.8 + (exp(rt) - 1)(K2 – K1)200
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ดังนันสามารถสรุ
้
ปเงื่อนไขในการทากาไรโดยปราศจากความเสี่ยงของแต่ละการทดสอบ คือ Call Spread
(CS) Put Spread (PS) Call Butterfly Spread (CB) และ Put Butterfly Spread (PB) ภายใต้ สมมติฐานเกี่ ยวกับต้ นทุน
ธุรกรรมทัง้ 4 กรณี ดังแสดงในตารางที่ 6 ทังนี
้ ้ มูลค่ากาไรโดยปราศจากความเสี่ยงมีค่าเท่ากับกระแสเงินสด ณ ตอน
เริ่ มต้ นที่มีค่าเป็ นบวก ซึ่งก็คือ ค่าสัมบูรณ์ ของผลลัพธ์ ที่ได้ จากการทดสอบในแต่ละเงื่อนไขนัน่ เอง โดยสามารถใช้ การ
ทดสอบทางสถิติ คือ การทดสอบที (T-test) เพื่อทดสอบสมมติฐานหลัก คือ ไม่มีความแตกต่างของค่าเฉลีย่ มูลค่ากาไรโดย
ปราศจากความเสี่ยงระหว่างกรณี Call Spread เทียบกับ Put Spread และระหว่างกรณี Call Butterfly Spread เทียบกับ
Put Butterfly Spread
ตารางที่ 6 เงื่อนไขในการทากาไรโดยปราศจากความเสี่ยง
เงื่อนไข
สมมติฐาน

Call Spread (CS)

Put Spread (PS)

{C2CL – C1CL + (K2 – K1)exp(–rt)} {P1CL – P2CL + (K2 – K1)exp(–rt)}
* 200 < 0
* 200 < 0
CL
CL
{C – C1 + (K2 – K1)exp(–rt)} {P1CL – P2CL + (K2 – K1)exp(–rt)}
กรณีที่ 2 2
* 200 + TCCS < 0
* 200 + TCPS < 0
{C2A – C1B + (K2 – K1)exp(–rt)} {P1A – P2B + (K2 – K1)exp(–rt)}
กรณีที่ 3
* 200 < 0
* 200 < 0
{C2A – C1B + (K2 – K1)exp(–rt)} {P1A – P2B + (K2 – K1)exp(–rt)}
กรณีที่ 4
* 200 + TCCS < 0
* 200 + TCPS < 0
กรณีที่ 1

Call Butterfly Spread (CB) Put Butterfly Spread (PB)
(C1CL + C3CL – 2C2CL) * 200 (P1CL + P3CL – 2P2CL) * 200
<0
<0
CL
CL
CL
(C1 + C3 – 2C2 ) * 200 (P1CL + P3CL – 2P2CL) * 200
+ TCCC < 0
+ TCPC < 0
((C1A + C3A – 2C2B) * 200 (P1A + P3A – 2P2B) * 200
<0
<0
(C1A + C3A – 2C2B) * 200 (P1A + P3A – 2P2B) * 200
+ TCCC < 0
+ TCPC < 0

ผลการศึกษา
การวิ จัย ครั ง้ นี ท้ าการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพภายในของตลาด SET50 Index Options จากการพิ จ ารณา
ความสัมพันธ์ ของราคาออปชันต่างๆ จะต้ องไม่เกิดโอกาสในการทากาไรโดยปราศจากความเสี่ยง ภายใต้ เงื่อนไข คือ
Call & Put Spreads และ Call & Put Butterfly Spreads ซึ่งเป็ นการทดสอบแยกกันระหว่างประเภทคอลออปชัน และ
พุทออปชัน ทาให้ สามารถพิจารณาเปรี ยบเทียบระหว่างสัญญา SET50 Index Call Options และสัญญา SET50 Index
Put Options ได้ ว่า หากเกิดโอกาสในการทากาไรโดยปราศจากความเสี่ยง การซื ้อขายสัญญาใดมีโอกาสในการทากาไร
โดยปราศจากความเสีย่ งมากกว่ากัน และมูลค่าเฉลีย่ ของกาไรโดยปราศจากความเสีย่ งที่เกิดขึ ้น ดังแสดงในตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 ผลการทดสอบตามเงื่อนไขในการทากาไรโดยปราศจากความเสี่ยง กรณี Call & Put Spreads และ Call & Put Butterfly Spreads
สมมติฐาน
รายละเอียด
จานวนข้ อมูลที่ทดสอบ
จานวนข้ อมูลตามเงื่อนไข
ร้ อยละข้ อมูลตามเงื่อนไข
มูลค่าเฉลี่ยกาไรที่ปราศจากความเสี่ยง (บาท)
T statistic (p-value)
จานวนข้ อมูลที่ทดสอบ
จานวนข้ อมูลตามเงื่อนไข
ร้ อยละข้ อมูลตามเงื่อนไข
มูลค่าเฉลี่ยกาไรที่ปราศจากความเสี่ยง (บาท)
T statistic (p-value)
หมายเหตุ: *** ระบุถึงระดับนัยสาคัญ 0.01

กรณีที่ 1
กรณีที่ 2
กรณีที่ 3
Call
Put
Call
Put
Call
Put
ผลการทดสอบ Call & Put Spreads
15,566 15,283 15,566 15,283 15,566 15,283
335
276
221
211
0
1
2.15
1.81
1.42
1.38
0
0.01
537.89 983.04 580.32 1,068.30
642.78
***
***
-5.6096 (0.0000)
-5.1068 (0.0000)
n/a
ผลการทดสอบ Call & Put Butterfly Spreads
5,863
5,581
5,863
5,581
5,863
5,581
563
559
290
277
0
2
9.60
10.02
4.95
4.96
0
0.04
707.46 723.47 843.17 923.69
100
-0.2506 (0.8021)
-0.7480 (0.4548)
n/a

กรณีที่ 4
Call
Put
15,566
0
0
-

15,283
1
0.01
458.10
n/a

5,863
0
0
-

5,581
0
0
n/a

จากตารางที่ 7 พบว่า มีจานวนข้ อมูลของ SET50 Index Call Options 2 สัญญาที่ราคาใช้ สิทธิ แตกต่างกัน
2 ระดับ แต่มีวนั ครบกาหนดอายุสญ
ั ญาเหมือนกัน เพื่อทาการทดสอบกรณี Call Spread ทังหมด
้
15,566 ข้ อมูล เมื่อไม่มี
การพิจารณาต้ นทุนธุรกรรม การทากาไรโดยปราศจากความเสีย่ งเกิดขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 2.15 และมีมลู ค่ากาไรที่ปราศจาก
ความเสี่ ย งโดยเฉลี่ ย เท่ า กั บ 537.89 บาท อย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อ มี ก ารคิ ด ต้ นทุ น ในการซื อ้ ขายออปชั น อื่ น ๆ ได้ แก่
(1) ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื ้อขาย (2) ค่าธรรมเนียมนายหน้ าซื ้อขาย และ (3) ต้ นทุนค่าเสียโอกาสจากการที่ต้องวาง
หลักประกันขันต้
้ น จะมีจานวนข้ อมูลที่เกิดการทากาไรโดยปราศจากความเสีย่ งลดลงเหลือเพียงร้ อยละ 1.42 และมีมลู ค่า
กาไรที่ปราศจากความเสี่ยงโดยเฉลี่ยเท่ากับ 580.32 บาท และหากทาการพิจารณาต้ นทุนธุรกรรมจากส่วนต่างระหว่าง
ราคาเสนอซื ้อและราคาเสนอขาย จะไม่มีจานวนข้ อมูลที่ทาให้ เกิดการทากาไรโดยปราศจากความเสี่ยงเลย สาหรับกรณี
Put Spread พบว่ า มี จ านวนข้ อมู ล ของ SET50 Index Put Options 2 สัญ ญาที่ ร าคาใช้ สิ ท ธิ แ ตกต่ า งกั น 2 ระดับ
แต่มีวนั ครบกาหนดอายุสญ
ั ญาเหมือนกัน จานวน 15,283 ข้ อมูล เมื่อไม่มีการพิจารณาต้ นทุนธุรกรรม จะเกิดการทากาไร
โดยปราศจากความเสีย่ งคิดเป็ นร้ อยละ 1.81 และมีมลู ค่ากาไรที่ปราศจากความเสีย่ งโดยเฉลีย่ เท่ากับ 983.04 บาท ซึง่ เมื่อ
เทียบกับกรณี Call Spread แล้ วพบว่าค่าเฉลี่ยกาไรของ 2 กรณีมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่ อ มั่น ร้ อยละ 99 นอกจากนี เ้ มื่ อ มี ก ารคิ ด ต้ น ทุน ในการซื อ้ ขายออปชัน อื่ น ๆ จะมี จ านวนข้ อ มูล ที่ เ กิ ดการท าก าไร
โดยปราศจากความเสี่ย ง กรณี Put Spread ลดลงเหลือ เพี ย งร้ อยละ 1.38 และมี มูลค่ากาไรที่ ป ราศจากความเสี่ยง
โดยเฉลี่ยเท่ากับ 1,068.30 บาท ซึ่งเมื่อเทียบกับกรณี Call Spread แล้ วยังคงพบว่าค่าเฉลี่ยกาไรของทังสองกรณี
้
มีความ
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 99 ทังนี
้ ้ เมื่อพิจารณาต้ นทุนธุรกรรมจากส่วนต่างระหว่าง
ราคาเสนอซื ้อและราคาเสนอขายจะเกิดการทากาไรโดยปราศจากความเสี่ยง กรณี Put Spread เพียงครัง้ เดียว คิดเป็ น
ร้ อยละ 0.01
ส าหรั บ กรณี Call & Put Butterfly Spreads จะเห็ น ได้ ว่ า มี จ านวนข้ อ มูล ของ SET50 Index Call Options
ที่มีวันครบกาหนดอายุสญ
ั ญาเหมือนกัน แต่ราคาใช้ สิทธิ แตกต่างกัน 3 ระดับ เพื่อทาการทดสอบกรณี Call Butterfly
Spread ทัง้ หมด 5,863 ข้ อ มูล หากไม่พิ จ ารณาต้ น ทุน ธุ ร กรรมจะเกิ ด การท าก าไรโดยปราศจากความเสี่ย งคิ ด เป็ น
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ร้ อยละ 9.60 และมีมลู ค่ากาไรที่ปราศจากความเสี่ยงโดยเฉลี่ยเท่ากับ 707.46 บาท แต่เมื่อมีการคิดต้ นทุนในการซื ้อขาย
ออปชันอื่นๆ จานวนข้ อมูลที่เกิดการทากาไรโดยปราศจากความเสี่ยงลดลงเหลือเพียงร้ อยละ 4.95 และมีมูลค่ากาไรที่
ปราศจากความเสีย่ งโดยเฉลีย่ เท่ากับ 843.17 บาท และเมื่อพิจารณาต้ นทุนธุรกรรมจากส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื ้อและ
ราคาเสนอขายจะไม่มีจานวนข้ อ มูลที่ท าให้ เกิ ดการทากาไรโดยปราศจากความเสี่ยงในกรณี Call Butterfly Spread
สาหรับจานวนข้ อมูลของ SET50 Index Put Options ที่มีวนั ครบกาหนดอายุสญ
ั ญาเหมือนกัน แต่ราคาใช้ สิทธิแตกต่าง
กั น 3 ระดั บ เพื่ อ ท าการทดสอบ Put Butterfly Spread มี ทั ง้ หมด 5,581 ข้ อมู ล เมื่ อ ไม่ พิ จ ารณาต้ นทุ น ธุ ร กรรม
จานวนข้ อมูลที่เกิดการทากาไรโดยปราศจากความเสีย่ งคิดเป็ นร้ อยละ 10.02 และมีมลู ค่ากาไรที่ปราศจากความเสีย่ งโดย
เฉลี่ยเท่ากับ 723.47 บาท ซึ่งเมื่อเทียบกับกรณี Call Butterfly Spread แล้ วไม่พบว่าค่าเฉลี่ยกาไรของ 2 กรณี มีความ
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ นอกจากนี ้เมื่อมีการคิดต้ นทุนในการซื ้อขายออปชันอื่นๆ จะมีจานวนข้ อมูลที่เกิดการทา
กาไรโดยปราศจากความเสี่ยงเท่ากับร้ อยละ 4.96 และมีมลู ค่ากาไรที่ปราศจากความเสี่ยงโดยเฉลี่ยเท่ากับ 923.69 บาท
ซึ่งไม่มีความแตกต่างกับมูลค่ากาไรที่ปราศจากความเสี่ยงที่เกิดจาก Call Butterfly Spread อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
นอกจากนี ้หากพิจารณาต้ นทุนธุรกรรมจากส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื ้อและราคาเสนอขายเพียงอย่างเดียวจะเกิดการทา
ก าไรโดยปราศจากความเสี่ยง กรณี Put Butterfly Spread 2 ครั ง้ คิ ด เป็ น ร้ อยละ 0.04 โดยมี มูลค่า ก าไรที่ ปราศจาก
ความเสี่ยงโดยเฉลี่ยเท่ากับ 100 บาท แต่การทากาไรโดยปราศจากความเสี่ยงจะหมดไปหากพิจารณาต้ นทุนธุรกรรมทัง้
จากส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื ้อและราคาเสนอขาย และต้ นทุนในการซื ้อขายออปชันอื่นๆ
จากผลการทดสอบความมีประสิทธิ ภาพภายในของตลาด SET50 Index Options จากเงื่ อนไข Call & Put
Spreads และ Call & Put Butterfly Spreads สามารถสรุ ปได้ ว่าตลาด SET50 Index Options จัดได้ ว่ามีประสิทธิ ภาพ
เนื่องจากถึงแม้ ว่าจะไม่มีการพิจารณาต้ นทุนธุรกรรมใดๆ การทากาไรโดยปราศจากความเสี่ยงมีโอกาสเกิดขึ ้นน้ อยมาก
โดยกรณี Put Butterfly Spread เกิดโอกาสในการทากาไรโดยปราศจากความเสี่ยงมากสุด คือ ประมาณร้ อยละ 10 และ
เมื่อพิจารณาต้ นทุนในการซื ้อขายออปชันอื่นๆ การทากาไรโดยปราศจากความเสี่ยงจะเกิดขึ ้นลดลงเหลือไม่เกินร้ อยละ 5
สาหรับกรณีที่มีการคิดต้ นทุนธุรกรรมจากส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื ้อและราคาเสนอขาย พบว่าในกรณีการซื ้อขาย
สัญ ญา SET50 Index Call Options ทัง้ ประเภท Call Spread และ Call Butterfly Spread จะไม่เ กิ ด การท าก าไรโดย
ปราศจากความเสี่ยงเลย ส่วนการซื ้อขายสัญญา SET50 Index Put Options ทังประเภท
้
Put Spread และ Put Butterfly
Spread เกิ ดการทากาไรโดยปราศจากความเสี่ยงน้ อยมาก ไม่เกิ นร้ อยละ 0.04 ด้ านมูลค่าเฉลี่ยของกาไรที่ปราศจาก
ความเสีย่ ง โดยเปรี ยบเทียบแล้ วพบว่าการซื ้อขาย SET 50 Index Put Options เฉพาะกรณี Put Spread เท่านันที
้ ่มีมลู ค่า
เฉลี่ยของกาไรที่ปราศจากความเสี่ยงแตกต่างจากการซื ้อขาย SET 50 Index Call Options กรณี Call Spread อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับความเชื่ อมั่นร้ อยละ 99 โดยมูลค่าเฉลี่ยของกาไรที่ป ราศจากความเสี่ยงของ Put Spread
มากกว่า Call Spread

สรุปและข้ อเสนอแนะ
ผลการทดสอบประสิทธิ ภาพภายในตลาด SET50 Index Options ในกรณี Call & Put Spreads และ Call &
Put Butterfly Spreads ซึง่ เป็ นการทดสอบพิจารณาแยกประเภทระหว่าง SET50 Index Call Options และ SET50 Index
Put Options พบว่าตลาด SET50 Index Options จัดได้ วา่ มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก ถึงแม้ ไม่มีการพิจารณาต้ นทุนธุรกรรม
ใดๆ การทากาไรโดยปราศจากความเสีย่ งเกิดขึ ้นน้ อยมาก ประมาณร้ อยละ 2 ในกรณี Call & Put Spreads และประมาณ
ร้ อยละ 10 ในกรณี Call & Put Butterfly Spreads นอกจากนี ้หากมีการพิจารณาต้ นทุนในการซื ้อขายออปชันอื่นๆ ได้ แก่
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(1) ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื ้อขาย (2) ค่าธรรมเนียมนายหน้ าซื ้อขาย และ (3) ต้ นทุนค่าเสียโอกาสจากการที่ต้องวาง
หลักประกันขันต้
้ น การทากาไรโดยปราศจากความเสี่ยง กรณี Call & Put Spreads จะลดลงเหลือประมาณร้ อยละ 1.4
ส่วนการทากาไรโดยปราศจากความเสี่ยง กรณี Call & Put Butterfly Spreads ก็ลดลงเช่นกัน เหลือประมาณร้ อยละ 5
สาหรับกรณีที่มีการคิดต้ นทุนธุรกรรมจากส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื ้อและราคาเสนอขาย พบว่าในกรณีการซื ้อขาย
สัญ ญา SET50 Index Call Options ทัง้ ประเภท Call Spread และ Call Butterfly Spread จะไม่เ กิ ด การท าก าไรโดย
ปราศจากความเสี่ยงเลย ส่วนการซื ้อขายสัญญา SET50 Index Put Options ทังประเภท
้
Put Spread และ Put Butterfly
Spread จะเกิดการทากาไรโดยปราศจากความเสี่ยงน้ อยมาก ไม่เกินร้ อยละ 0.04 ด้ านมูลค่าเฉลี่ยของกาไรที่ปราศจาก
ความเสีย่ ง โดยเปรี ยบเทียบแล้ วพบว่าการซื ้อขาย SET 50 Index Put Options เฉพาะกรณี Put Spread เท่านันที
้ ่มีกาไรที่
ปราศจากความเสีย่ งโดยเฉลีย่ แตกต่างจากการซื ้อขาย SET 50 Index Call Options กรณี Call Spread อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับความเชื่ อ มั่น ร้ อยละ 99 โดยมูลค่า เฉลี่ย ของก าไรที่ ปราศจากความเสี่ย งของ Put Spread มากกว่า
Call Spread นอกจากนี ้หากเปรี ยบเทียบแต่ละกรณีจะพบว่าความถี่ของโอกาสในการทากาไรโดยปราศจากความเสี่ยง
จากความสัมพันธ์ Put Butterfly Spread สูงที่สดุ
ดังนันผลการศึ
้
กษาครัง้ นี ้จึงสนับสนุนงานวิจยั ที่ผ่านมาเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพของตลาด SET50 Index
Options เมื่อมีการพิจารณาต้ นทุนธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อขาย (Lertburapa, 2015; Jongadsayakul, 2016) และ
เป็ นการเพิ่มความเชื่อมัน่ ของนักลงทุนในการลงทุนตลาด SET50 Index Options อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการศึกษาครัง้ นี ้
ใช้ ข้อมูล ณ สิ ้นวัน ซึ่งอาจจะไม่ใช่ราคาที่ซื ้อขายได้ จริ ง ซึ่งถือเป็ นข้ อจากัดในการศึกษา ควรจะนาราคาเสนอซื ้อและราคา
เสนอขายในตลาดระหว่างวัน (Intraday) ที่เป็ นข้ อมูลที่เกิดขึ ้นจริ ง ณ ขณะนันมาใช้
้
ในการวิเคราะห์ จะมีความเหมาะสม
มากขึน้ นอกจากนี ก้ ารศึก ษาครั ง้ นี เ้ ป็ น การพิ จ ารณาข้ อ มูลหลัง จากที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง สัญ ญา SET50 Index Options
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ดังนันการศึ
้
กษาในอนาคตควรพิจารณาเปรี ยบเทียบข้ อมูลก่อนและหลังการปรับปรุ ง
สัญญา เพื่อพิจารณาว่าเมื่อมีการละเมิดความสัมพันธ์ของราคา SET50 Index Options เกิดขึ ้น ก่อนและหลังการปรับปรุง
สัญ ญา SET50 Index Options มี ค วามถี่ ใ นการเกิ ด ขึ น้ แตกต่า งกัน หรื อ ไม่ รวมทัง้ ท าการวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ที่ มี ผลต่อ
การละเมิดความสัมพันธ์ เช่น สภาพคล่องของตลาด SET50 Index Options เป็ นต้ น
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